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#ేమండ� 4hర! పనుం�ా)ి ~ం#ె ఇంజx�[ ఓ�2�%ట& 4[� ! . 30 #(04A ఓరT:
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1 ప+ాE ఇం#(0 పండ�� Fాద�(ం4A ఆరT ���4Ay మ���� 'ొ N;  అంW మల;  �ె]త
ల�జరT మత!  బr�(! 0య: �(ట9ం4A PQసు వ�%! . 2 అగa  ఓ04A బం@ Fా�g! తరT.
మ��ా!  ప0 త�ం�[!. ల�జరTగ:డ PQసు0�%ట&◌ె బం@�ె క<#L మ�%! . 3 అ)SE
మ�2య )zన క�2దత!  అచZ� అత! రT )ీ+ా పమ 4Aల
 3Sయ�)ి Fా)ి PQసు0
4ాNE0 R, ం◌్�� � )ిJ, #(0 తలకయ� 4[NE0�%ట& ఓ0 4ాNE0 ఉం�ె! . అ ల
ను
అం�( అత! రT Fా)S0�%ట& కmV మ�ె! . 4 ��0 ఓ00 3Sయ�)ి ఈద�(ం4A మత!
()ీpం�ె మ�2k అత! ) య:#( ఇసE�2Uత� ఇం#(0 ఓ0 )ిసూండ�: 5 #�00
మ:డ� వందల Pfం'K డ�Eం4A అmV 3z#ో �2Eం4A ఈ#ొ చుZగ#( ఇంజx�[ 4[�%! . 6
ఓండ� 3z#ో �2��Jంక బ8దప�2)ి ఈల� 4[ల; క<ం'( ఓండ� #ోం�ా)ి మ� !  �ాబట9l  ఆల�
4[� ! . మల;  డ�Ey సంX ఓనగa  మ�ె!  �ాబట9l  #(ంట& Fాట! #(0� b)ి ఓ0 )Sంక
ఓండ� కరTJ త�ం���[ మ� !  �ాబట9l  ఆల� 4[� ! . 7 అ)SE PQసు: #(0 జxNG4A
#(\దు; �(0y m+ాJ0 #L�(�ె)Sంక #�00 �()ి మ�ె! . 8 3zదFా�2త�క<
~�%ట& బr)SEట94A m��రT ��0 నన�బ� �� ~�%ట& బr)SEట94A మ���y ఇంజx�[ 4[� ! .
9 అ)SE #�బrమం#L య:దురTE ఓండ� అగa  m�n ఇంW �ెల<సుEనుంW, PQసు0
4hస� అU]క, ఓండ� +ాwనుంX �ే#Lస!  ల�జరT0గ:డ ఊడ�(ం4A వ�%! రT. 10
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ఆల
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�ా'K#ె 3ిల�; 0 ఊ'K #(0 R, ం◌్�� త�2k అ� ! . 16 �ట90 గ�రTంX ఓ0 )ిసూరTE
అ)SE �ెల<సుEం'Kల
; రT. ��0 PQసు +ాwనుంX �ే#L ��పi ఆత ◌్తRాయ ఓ0
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�ె]�  ఇంW ఓ0�%ట& మత!  జ�(క< ఓ0 గ�రTంX +ాYెZ� 4[�%! రT. 18 ఓండ�
ఈల
ంట9 ��పi ప0 త�ం��!  ఇంW జ�(క< 4oంజx! రT �ాబట9l  ఓ00 ఊడFాలO ఇంW
ఓ04A PfదురT అ�%! రT. 19 అ)SE ప�2)zయ�రTE ఒ��ం4���: ఊ'(, మ�(డ�
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ఆం#ే�య�%ట&◌ె 4[�%! . ఆRాయ ఆం#ే�య: 3ిNప` ఇరTమరT కNయ� #(00
PQసు0�%ట&◌ె 4[�%! రT. 23 అ)SE PQసు ఓ�20 ఊ'K: మనుసు0 మ�2k ��పi ఆ#(0
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ల
4ా@4A bరTi Fా)ి mం#ె. ఇంజ[ ఈ ల
4ా@4A �ా��ా మత!  సయ��(ను
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1 ప+ాE ఇం#(0 పండ�ం@4A మ����, PQసు ఈ ల
క@0 w'K)ి �2రT'K�  ఓ0
అయ:]నగa  #(య:0 సమయ� వ�ె!  ఇంజx�[ �ెల<సుEటg. ఈ ల
4ా�ె ఓ04A
Yెం�%! �20 3zm)ి, ఆక�2#(4ా ఓ�20 ఓండ� ప��2!గ 3zm+q! . 2 PQసు ఓ0
)ిసూ�2E��! ట&◌ె మ�ల<3S #ో '( @ంజx�[ మన�ంగ, PQసు0 ఒప�2సFాలO ఇంW
సయ��(ను ఇదుG  వ�[E )ీpను మ�2k అత!  య:#( ఇసE�2Uత�0 రTదయ�ె
)Sడ�  ఉRాయ� త�ం�2 మ� ! . 3 ఆయ:]లత!  #ేమండ� ఓ0 అ#L4ారమం�( ఓనగa
ఒప�2+,!  ఇంW మల;  ఓండ� #ేమటగa నుంX వ�%!  ఇంజx�[, �2రT'K ఓండ� #ేమటగa
#(యFాలO ఇంజx�[ PQసు �ెల<సుEట�. 4 అ)SE PQసు బం@�ెనుంX �ే#L, ఓ0
Y�కE క<XZ Fాట9, ఒ�� కండFా@0 న'Km0 � XZ, 5 ఒ�� పలu; �ె ఏరT � )ిJ,
)ిసూ�2E0 4ాNE0 �n�2)ి, ఓ0 న'Km0 � XZ మం#(0 కండFా@0 లuX, ఓ�2
4ాNE0 ఉp! . 6 ఓండ� )ిpy 3Sత�రT దగa ర వత! )SE, 3Sత�రT ఓ00 ఊ'K:
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ఆ#(0 4�నుం�20 అదుG  ఇం4ా #�బr పం'K ఆ#(NంW #(00 సుబ�ర� త�ంగ�n. 3
నన� ~క< 4[త!  బ� ద@y 3Sయ�)ి ~రT ఇంజ[ సుబ�రమ�)ి m}�2. 4
�(యమట& ~రT కNయ� మం#(ట9. ~యమట& నన� కNయ� మం�(! y.
4�నుంగ� #(చZ Pfట9l y కNయ� మన�క<ం'( మత�క< #(04A అ_ెG  పం'K ఆ#ో .
ఆల�4[ ~రT గ:డ �(యమట& కNయ� మన�క<ం'( మత�క< పం'K ఆ#L�2. 5
నన� #(చZ Pfట9l y @)S!  m�(y. ~రT 4�నుం�2y @)S!  m}�2. ఒ��ండ�
�(యమట& కNయ� మంW నన� ఓనమట& కNయ� మత�క< ఓండ� #ేబr పం'K
ఆ#L�%. �( +ాయ� ఇల; క<ం'( ~రT బ8త త�ం�ా��2. 6 బc��ండత�క<
�(యమట& కNయక<ం'( మం�%! ం'ో  ఓండ� బయ�#ె R, ¥Zదబరస!  వ@!  అత!
4�నుం�20 @)S!  మం�%! . ఆల� R, XZత!  Yెత! 4A0 క<పi త�ం�2 4A)SG  R, 'K+q! ్తరT, అమ�
F�)ి #ెయ��(. 7 ~రT �(యమట& నన� 4[త!  మ�ట8 ~యమట& కNయ�
మత�క<, ~క< 4ావలస! #(00 తలRాట9. అ)SE త3Si #(00 ~క< ఈ�%. 8 ~రT
#�బr పం'K ఆదటమ�ల;  �( త3Si ��పi అయ��%. అ)SE ~రT �( 0జమత!
)ిసూరTE ఇంW రT� ప�2)ిb�2. 9 త3Si �(0y 3zm+ా! ట� నన� గ:డ ~m0
3zmస�(y. ~ R, ం◌్�� మం#(0 �( 3zమ�ె 0లకడ�ా మం#(ట9. 10 నన� �(
త3Si0 ఆ�2�య4A0 Rాట9)ి ఓ0 3zమ�ె కNయ� నడ�(! ట� ~రT గ:డ �(
ఆ�2�య4A0 Rాట9సుక< �( 3zమ�ె కNయ� 0లకడ�ా మంb�2. 11 �(క< మం#(0
క<)zN ~యమట& మంద�(ం4A, ~రT గ:డ ~ క<)zలOG  సంప�ర�ం�ా
మందFాNంW ఇవ�ం�( ~క< 4[చZ�(y. 12 నన� ~m0 3zm+ా! ట� ~రT
గ:డ ఒ��0 ఒ�� 3zm+ాట9 ఇం#(0 �( ఆ�2�య ~క< ఈస�(y. 13 ఒ��ండ� ఓ0
జత�ా4A��Jంక Rాన� ఈ#(0 3zమకEన� ��పi 3zమ� బ8@లO; . 14 నన� ~క<



ఆ�2�య3ి+ా! ్తట� ~రT త�ంగ�! క<, అ)SE ~రT �( జత�ాకయ�b�2. 15 ఇంక
నన� ~m0 Bత�ాక< ఇంజx�[ క�[ం��ను బ8�2త�క< Pfజమ�ండ� బ8త
త�ం�2�%ం'ొ  అదుG  Bత�ా04A �ెNU. ��0 నన�త�క< ~m0 �( జత�ాక<
ఇంజx�[ క�[ంగ�(y. బ8�2త�క< �( త3Siనగa  నన� 4oంజ! #(0� ~క< 4[XZ మ�(! y.
16 ~రT �(0y �ెల<సుEం'K�; �2 ��0 నన� ~m0 �ెల<సుEట8l y. ~రT �(
3Sదట& త3Si0 బcదు తN3ిb�� #(00 ఓండ� ~క< ఈద�(ం4A ~రT అంW బr)SEట94A
మం#(0 పం'K ఆదFాNంW ~m0 ఏరiర+ా! y. 17 ~రT ఒ��ం4��� 3zmసFాలO
ఇంW ఇవ�ం�( ~క< ఆ�2�య3ిస�(y. 18 ఈ ల
క�ె మం#(0 జనురTE ~m0
క)ి 3Sయ�)ి మత�క< ~కEన� మ���� ఓరT �(00 గ:డ క)ి 3Sయ�)ి మ�%! రT
ఇంW ~రT �ెల<సుEనుట�. 19 ~రT ఈ ల
4ా@4A Yెం� ! �ా)ి మత�క< ఈ ల
క�
~m0 3zm)ి�ె! . ��0 ~రత�క< ఈ ల
క@4A Yెం�%! రయ��2. నన� ~m0 ఈ
ల
క�ెనుంX ఏరiర+ా! y �ాబట9l  ఈ ల
క� ~m0 క)ి 3Sయ�)ి mం#ె. 20
Bత�ాండ� ఓ0 Pfజమ�0ంకన� ��పiFాండ� అU] ఇంW నన� ~క< 4[త!
మ�ట84A0 గ�రTత� త�ం�ాట9. ల
4ా�ె మంద��రT �(0y బ8#( Fా�g! త�2త�క<
~m0 గ:డ ఆల�4[ బ8ద Fాట9�%! రT. ఓరT �( మ�ట 4oంW #(0 ప4ార�
నడత�క< ~ మ�ట84A0 గ:డ 4oంW న'K#L�%! రT. 21 ~రT �(Fా�ా)ి m}�2
�ాబట9l  ఈ ల
క�ె మం#(0 జనురTE ఇవ�ం�( త�ం�2 ~m0 బ8ద Fాట9�%! రT.
బ8�2త�క< �(0y ���%! 00 ఓరT ప`0�ల
; రT. 22 నన� Fా)ి ఓ�2�%ట&
@�2యక<ం'( మత�క< ఓరT Rాప�ె మం�%EరT. ��0 ఇంజ[బ� �� ఓరT Rాప�ె
గ�రTంX బ8తన� జFాబ� 4[XZ త3ిi #(య�(ం4A ఓ�24A అ�2k ఇలO; . 23 �(0y క)ి
3Sయ�ద��ండ� �( త3zi0 గ:డ క)ి 3Sయ�#L� . 24 బc�� త�ం�� ��పi పనుం�20
నన� ఓ�2 నడ�మ త�ంగక<ం'( మత�క< ఓరT Rాప�ె మం�%EరT. ��0 ఇంజ[బ� ��
ఓరT ��పi పనుం�20 ఊ'K m��రT. అతEన� ఓరT మనుసు మ�రJక<ండ �(00



�( త3Si0 R, ం◌్�� క)ి 3Sయ�)ి m��రT. 25 ఉట9l �ా �( R, ం◌్�� పగ 3Sయ��%రT
ఇంW �ా)ి మత!  ఆ�2�య: ��రF�రJ�(ట� ఈల� జర�[! ్త. 26 ��0 త3Siనగa నుంX
H|ల< త�ం�ా0 ఆతV@0 నన� ~యగa  ��@�(y. ఓండ� త3Siనగa నుంX Fా#(0
0జమత!  ఆ�(V �ాబట9l  �(గ�రTంX +ాYెZ� 4[య�� . 27 �#ో ట9నుంX ~రT
�(యగa  మb! � �ాబట9l  ~రT గ:డ �( గ�రTంX అం#ో �24A +ాYెZ� 4[య�b�2.
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1 ~రT నమV4ా�ె #ొ సలక<ంట8 �[ట9l ం�ా మందFాNంW ఈ మ�ట4A0 ~�%ట&
4[చZy. 2 ఓరT ~m0 సమ�జ గ�'K#ెనుంX బయ�#L4A ��ట9l �%రT. ~m0
అమ4ా0 ప@Fాండ�, నన� #ేమట& )zవ త�ంగ�(y ఇంW అనుక<ం'(0 ���
Fా+q �[ mం#ె. 3 ఓరT త3zi0 0�� �(0y ప`0��
; లరT �ాబట9l  ~క< గ:డ ఆలu
త�ం�2�%! రT. 4 ��0 అమ� జర�ా0 సమయ� Fాదన)SE నన� ~m0 జvగరG
త�ం�2�(y ఇంW ~రT �ా]పక� త�ంగFాలO ఇంజx�[ ~క< 4[�(! y. నన� ~�%ట&
మ�(! y �ాబట9l  �#ొ ట9నుంX Fాట90 4[@! ల�y. 5 ��0 ఇంజ[ నన� �(0y ���%! 0
దగa 'K4A #ెయ��(y. అతEన� 0మV బrగa  అంజ}y ఇంW ~యమట& బc�� గ:డ
�(0y తN3ి�; �2. 6 అతEన� నన� ఈ కబ��2E0 ~�%ట& 4[�(! y �ాబట9l  ~రT )zన
బ8ద�ె m}�2. 7 ��0 నన� ఒ�� మ�ట ~క< 0జంగ 4[చZ�(y. అదుG
బ8త#Lత�క<, నన� #(యట� ~క< H|ల< అయ��ె. బ8�2త�క< నన�
#(యక<ం'( మత�క< ~క< +ాయ� త�ం�ా0 ఆ�(V ~ ద�[a ట94A వం◌్��. ��0
నన� అత�క< ఓ00 ~యగa  ��@�(y. 8 ఓండ� Fా)ి Rాప4A0 గ�రTంX,
0జvయ�@ట90 గ�రTంX, #ేమట& b�2i0 గ�రTంX ఈ ల
4ా�ె మం#(0
మనుసు�2Eం4A రT� త�ం�2 �%3ి)ి�%. 9 ఈ ల
4ా�ె మం#(0 జ�(క< �(0y
నmVల
; రT �ాబట9l  ఓరT Rాప4A0 గ�రTంX, 10 నన� త3Siనగa  #ెయ��(y, ఇంక



~రT �(0y ఊ'(N�2 �ాబట9l  0జvయ�@ట90 గ�రTంX, 11 ఈ ల
క@0 RాN+ా0
#ెయ]@0 #ేమండ� ఇదుG వ�24[ bరTi bరJ�%. �ాబట9l  #ేమట& b�2i0 గ�రTంX
ఒప`iక<ండ�(ట� త�ం�2� . 12 నన� ~క< 4[త! వలస!  కబ�రT ఇం4ా బrచు4h
m�(క<. ��0 ఇంజ[ ~రT Fాట90 ఓ3ిక 3Sయ�#(N�2. 13 ��0 0జమత!  ఆ�(V
వత! Rాయ ఓండ� ~m0 అ0� 0జvయ�@�ె న'K3ి)ి� . ఓండ� ఓ0 +, ంత
అ#L4ార�ె బ8త 4[ల
; . ��0 ఓండ� 4oంజతFాట90, మల;  Fా#(0 ��WEy జరగం#(0
గ�రTంX ~క< �ెNయ 4[య�� . 14 ఓండ� �(వదం�( b)ి ~క< �ెNయప�2)ి
�(0y ��పi త�ం�2�%. 15 త3ziం4A కలగ!వం�( �(Fా4[. అం�(Eట& ఆ�(V
�(వదం�( b)ి ~క< �ెNయ ప�2)ి�  ఇంజx�[ నన� 4[�(! y. 16 ఇంక 4�_LG  ���E
~రT �(0y ఊ'¦�2. మల;  4�_LG  ���E అత! Rాయ ~రT �(0y ఊ'Kb�2. బ8�2త�క<
నన� త3Siనగa  #ెయ��(y ఇంజx�[ 4[� ! . 17 అ)SE ఓ0 )ిసూ�2Eనమట& 4�_LG మం#L,
ఇదుG  బ8త#L, ఇంక 4�_LG  ���E �(0y ఊ'¦�2ంW, మల;  4�_LG  ���E అత! Rాయ
�(0y ఊ'Kb�2ంW, మల; , ~రT �(0y ఊ'¦�2 బ8�2త�క< నన� త3Siనగa  అంజన
18 4�_LG  ���E ఇంW 4[చZ��ం'ె #(0 బ8వ� బ8త#L? ఓండ� బ8త#(0 గ�రTంX
@�2య��ం'ో  మ�(ం4A �ెN\ ఇంజx�[ @�2య��%! రT. 19 #�0 గ�రTంX ఓ00
తలప4ా'( ఇంW ఓరT అనుక<ండ��రT ఇంW PQసు ప`0�, ఓ�2�%ట& ఈల� 4[�%! :
ఇం4ా 4�_LG  ���E �(0y ఊ'¦�2ంW మల;  4�_LG  ���E అత! Rాయ �(0y ఊ'Kb�2ంW
నన� 4[త! ం#(0 గ�రTంX ~రT ఒ��ం4��� ఆల
)ిస}� గ#(? 20 నన� 0జం�ా
~క< 4[త! నదుG  బ8త#Lత�క<: ~రT అ'K)ి +q 4A+q �[ మంb� ��0 #ేమట9ం4A
w��దంగ ప0 త�ం�ా0 ఈ ల
క�ె మం#(0 మనుసురTEబ� �� క<)zలOG  మం�%! రT.
~రT +q 4A+q �[ మంb! � ��0 ~ +q క� క<)zNగ మ��2 #ెయ��ె. 21 ఒ�� �(టg'K4A
#(04A 4ానుప` Fాదన)SE బrY�Z బ8దప�2!�ె. ��0 3z4ాల< ప`ట!  Rాయ ఈ ల
4ా�ె
ఒ�� 3z4ా� ప`ట�!  ఇం#(0 క<)zలOG  #(0 బ8ద4A0 గ�రTత� త�ంగ�క<�n�. 22 ఆల�4[



~రT గ:డ ఇంజ[ దు4AE+q �[ m}�2. నన� మల;  Fా)ి ~m0 ఊ'K�(! y. అ)SE
~రT బrY�Z క<)zలOG  మంb�2. బc��గ:డ ~యగa  మం#(0 క<)zNG0 b+q #(ల
రT.
23 ఆ ��� వత! )SE ~రT �(0y బ8త తN3ీ�2. ��0 నన� ~క< ఇత!  అ#L4ార@0
3Sయ�)ి త3Si0 ~రT బ8త తలప! కన� ఓండ� ~క< ఈ�  ఇంW నన� ~�%ట&
0జం�ా 4[చZ�(y. 24 ఇY�Z జoల< ~రT �( 3Sదట& త3Si0 బ8త తN3ి�; �2.
తలRాట9 అ)SE ఓండ� ~క< ఈ�%. అ)SE ~రT క<)zలOG  0ం'K మంద�(ట� ఏంb�2.
25 ఈ కబ�రEం�( ~�%ట& #(సFాట9 నన� 4[Y�Z�[ మ�(! y ��0 ఒ�� ���
F�య��ె. అ)SE నన� ~�%ట& ఇంక #(సFాట9 4[ల; క<ం'( త3Si0 గ�రTంX
మందనదుG  మంద�(ట& �ేటం�ా 4[య��(! y. 26 ఆ ��W0 ~�o �( 3Sదట& తN3ిb�2.
~)Sంక త3Si0 నన� తN3ి�(y ఇంW ~క< 4[త! 0 అవసరmలO; . 27 బ8�2త�క<
నన� త3Siనగa నుంX వ�(! y ఇంW ~రT �(0y నmV 3zm)ీ! � �ాబట9l  త3Si
గ:డ ~m0 3zmస�n. 28 నన� త3Siనగa నుంX ల
క@4A Fా)ి m�(y. మల;  ఈ
ల
క@0 w'K)ి త3Siనగa  అంజ�(y ఇంW ఓ�2�%ట& 4[� ! . 29 అ)SE ఓ0 )ిసూరTE:
ఇ_ోG , ఇంజ[ 0మV #(సFాట9 బcదు 4[ల; క<ంట8 �ేటం�ా @�2య0y ఇంజx�[ 4[�%! రT.
30 }క< అ0� �ెNయ�4[ m�( ఇంW ఇంజ[ మ�క< �ెల<సు. బc��గ:డ }0y బ8త
తలRా0 అవసరmలO; . బ8�2త�క< ఓరT బ8త తలస���� 0మV ప`0� m}y.
#�00 3Sయ�)ి 0మV #ేమటగa నుంX వ@! y ఇంW మమV నమV�(� ఇంజx�[
4[�%! రT. 31 #(04A PQసు: ఇంజ[న� ~రT �(0y 0జం�ా నమV}�o? 32 ఇ_ొG
~రT )ిల; ��ల; రమ�)ి �(0y ఒంట�2గ w'K)ి ప@Fాండ� ఓ0 ఓ0 ల
ను
#(య:0 ��� F�య��ె. అదుG  ఇంజo Fా)ి mం#ె. అతEన� నన� ఒంట�2గ
మందటmలO; . �( త3Si �(�%ట& మం�%! . 33 ~రT �(�%ట& కNయ� మందట�
#ో �2ం3ి�� ~క< 0మV#L కలగFాNంW ఈ మ�ట4A0 ~�%ట& నన� 4[�(! y. ఈ
ల
4ా�ె మంద��రT ~క< బ8#(క< Fాట9�%రT. అతEన� ~రT దయ�ర�ం�ా



మం#(ట9. నన� ల
క@0 �[N)ి m�(y.
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1 PQసు ఈ మ�ట4A0 4[త! )SE ఆ4ాస�(4[ ఓ0 కం'KE0 �ేX ఊ'K, త3Siనగa  ఈల�
�ర Fా�g! త: అయ:], �( సమయ� Fా)ి mం#ె. 0మV } మ�2k0 ��పi
త�ం�ా. మ�2k గ:డ }00 ��పi త�ం�2�%. 2 బ8�2త�క< 0మV �(యగa
ఇ�%! రం#ో �24A, నన� ఓ�24A బr)SEట94A మం#(0 బదు4A0 ఈద�(ం4A మనుసురEం#ో �2
R, ం◌్�� �(క< అ#L4ార� ఈ)ి m}y. 3 బr)SEట94A మం#(0 బదుక< బ8త#Lత�క<,
ఒ��ం'ే 0జమత!  #ేమం'(త!  }00, 0�� 0మV ఈ ల
క@4A ���(!  PQసు 4A�2సు!
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ఈరT �( గ�రTంX 4[త!  మ�ట4A0 నF�ూ! రం#ో �2)Sంక గ:డ నన� �ర Fాట�(y.
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గ�రTంX, ఓ0 బ� ద గ�రTంX తలRq! . 20 అ)SE PQసు: జ�(కం#ో రT ఊడ�(ట�
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1 అ)SE 3ిల�త� PQసు0 3Sయ�)ి )Sర� 4hల��ె త0�+q! ్త. 2 సయ�నురTE
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ఇంజx�[ 4[�ె! . 3 అ)SE 3Sత�రT, F��[ )ిసూండ� ఇరTమరT కNయ� �)Siట&తగa
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HIకE}y ఇంజx�[ తలRq! ్త. #(04A అదుG  ఓ00 �%ట8�ె ప0 త�ంగ��ండ� ఇంW
అనుక<నుంW: అయ:], 0మV ఓ00 b)ి మత�క< 16 PQసు #(00 ఊ'K:
మ�2య: ఇంజx�[ 4[� ! . అదుG  �2రT'K�  ఊ'K: రబ�0 ఇంజx�[ ఎ�� బ8+ా�ె క�[ం�[! ్త.
(రబ�0 ఇం#(0 మ�ట@4A బ� దక<ండ� ఇం#(0 అరG�). 17 PQసు #(00 ఊ'K:
�(0y 4oట�దుG . బ8�2త�క< నన� ఇం4ా �( అయ:]నగa  #(య�ల�; y. 0మ�V �(
)ిసూ�2Eనగa  అంW, నన�, �( అయ:]ల< 0�� ~ అయ:]ల<, �( #ేమండ� 0��
~ #ేమండ� మం#(0 జo�ా@4A అంజ�(y ఇంజx�[ ఓ�24A 4[ల�;  ఇంజx�[ 4[� ! . 18
ఆలu మగదల మ�2య: అంW అదుG  3Sబ�0 ఊడ! #(0 గ�రTంX మల;  3Sబ�
#(0�%ట& 4[త!  మ�టకEం�( )ిసూ�2E0�%ట& 4[�ె! . 19 ఆ#LFార� ��� మ�ల<ప�
F�ల��ె )ిసూరTE అం#ో రT ఒ�� అంక'(�ె కNయ� మ�%! రT. ఓరT య:దు�2Eం4A



F�ం◌్�%రT. �ాబట9l  �త Fాట9 ల
పట& మ�%! రT. ��0 PQసు ఓరT నడ�మ Fా)ి
0XZ ~క< సుబt � ఇంజx�[ 4[� ! . 20 ఓండ� ఈల� 4[XZ ఓ0 కయ�4A0 పకE@0
ఓ�24A �%3ి+,! ్త. )ిసూరTE 3Sబ�0 ఊ'K క<)z� ప��! ్తరT. 21 PQసు మల;  ఓ�20
ఊ'K: ~క< సుబt � ఇంజx�[ 4[� ! . త3Si �(0y ���(! ట� నన� గ:డ ~m0
��చZ�(y ఇంజx�[ 4[XZ, 22 ఓ�2 R, ం◌్�� ఊ#L, సుబ�రంగ మం#(0 ఆతV@0
~రT ఏ�(ట9. 23 బc��0 Rాప4A0 ~రT )Smస}�� ఓ�2 Rాప4A0 #ేమడ� గ:డ
)Sm)ి� ! . బc��0 Rాప4A0 ~రT )Smసక<ం'( మంb�� ఓ�2 Rాప4A0 #ేమడ�
గ:డ )Sm+q  ఇంజx�[ 4[� ! . 24 PQసు ఓరగa  వత! )SE ప���ండ� మం#L
)ిసూ�2Eనమట& ఒ��ండత!  కవల ఇం#(0 �%మ� ఇంద��ండ� అగa  మం#Lల=; . 25
�ాబట9l  F��[ )ిసూరTE: మమV 3Sబ�0 ఊ'(! ్త� ఇంజx�[ ఓ0�%ట& 4[�%! రT. #(04A
ఓండ�: నన� ఓ0 కయ�4A0 H|4AEy 4�ట!  �ాయ� ఊ'K, అ �ాయ:�ె �( F�ల<
Fాట9, ఓ0 పకE �ాయ:�ె �( కయ� Fాట�! 4o ��0 నన� నమV�� నpVను
ఇంజx�[ 4[� ! . 26 ఆRాయ ఎ0m#L ���E అత! Rాయ ఓ0 )ిసూరEం#ో రT ల
�ే!
మ�%! రT. �%మ�గ:డ ఓ�2�%ట& మ� ! . �త Fాట9 మ�ె! . ��0 PQసు ఓ�2 నడ�మ
Fా)ి, 0XZ: ~క< సుబt � ఇంజx�[ 4[�%! . 27 తరFా�( ఓండ� �%మ��(4[ ఊ'K:
0మV } F�ల< ఇగa  Fాట9 �( కయ�4A0 ఊ'(. } కయ�#L0 �( పకE�ె Fాట8.
అపనమVక� మందక<ం'( నమVకం�ా మందFాలO ఇంజx�[ 4[�%! . 28 అ)SE
�%మ�: �( 3Sబ�Fా, �( #ేమం'( ఇంజx�[ 4[�%! . 29 #(04A PQసు: �%మ�, 0మV
�(0y ఊ'K! y �ాబట9l  నm! y ��0 ఊడక<ం'( నమV���[ ��పiFారT ఇంజx�[ 4[� ! .
30 ఈ ప`స! 4ా�ె �ా)ిల=;  F��[ అచZర]ప�ాG 0 ��పi పనుంగ� ఇం4ా బrచు4h m�(క<.
అవ�ం�( PQసు ఓ0 )ిసూ�2Ey మ���� త�ం��! . 31 PQ)z, 4A�2సు!  ఇంజx�[ 0��
#ేమట& మ�2k ఇంజx�[ ~రT నmV, ఆల� నమVటl � #ో �2ం3ి�� ఓ0 3S#(ట& బr)SEట94A
మం#(0 బత�4A0 ఏందFాలO ఇంW ఇవ�ంత �ా)ి m�(.



21

1 ఆRాయ PQసు @బcరTయ: సమ�#(� �ె ఒ'K� �� ఓ0 )ిసూ�2Eం4A మల;  F�డక�%! .
అదుG  బcల�య�త�క<: 2 )ీpను 3Sత�రT, కవల ఇం#(0 �%మ�, గNలuయ:�ె
4ా�( ఇం#(0 �(ట9��ండత!  న�(! 0PQల<, జ[బ#ేయ�0 మరTE, ఓ0
)ిసూ�2Eనమట& F��[ ఇరTమరT ఈరం#ో రT కNయ� మందన)SE, 3 )ీpను
3Sత�రT ఓ�20 ఊ'K: నన� 4�4[ 3Sయ�ద�(ం4A #ెయ��(y ఇంజx�[ 4[� ! . అ)SE ఓరT:
మమV గ:డ }�%ట& F�య��(� ఇంజx�[ 4[�%! రT. ఓరT #ెmV�2 అంW ఒ�� పడవ
త�2k అ�%! రT. ��0 అ నరక ఓ�24A బ8త #ొ �2EలO; . 4 పంగ��య�త Rాయ PQసు
ఒ'K� �� 0XZ మ� ! . అతEన� ఓండ� PQసు ఇంW )ిసూరTE గ�రTత�
3Sయ�#Lల
; రT. 5 అ)SE PQసు ఓ�20 ఊ'K: జత�ా4A}�[, ~రT 4�4[ బ8తన�
3Sయ�b�o ఇంజx�[ తలR,! ్త. #(04A ఓరT: ఇలO;  ఇ�%! రT. 6 అ)SE ఓండ�: ~రT
పడవ�ె @నపకE�ె వల Fాట8ట9; అ)SE ~క< #ొ �2E�( ఇంజx�[ 4[� ! . ఆల�4[ ఓరT
వల Fాట9 #�బr 4�4[ 3Sయ��%! రT �ాబట9l  వల0 గ�ంజvNల
; రT. 7 �ాబట9l  PQసుం4A
3zమ�ా మత!  )ిసూండ� 3Sత�రT0 ఊ'K: ఓండ� PQ)z ఇంజx�o 4[�%! . )ీpను
3Sత�రT 4oంజ! )SE, ఓండ� బం◌్��లOG  మ� !  �ాబట9l  ఓ0 గ�'( 4[�2J సమ�#(� �ె దూ4h! .
8 ��0 mగల!  )ిసూరTE ఒ'K� నుంX #(#(ప` మ:డ� వందల అడ�గ� దూర�
మ�%! రT �ాబట9l  పడవ�ె క<#L మంW 4�4oక< మం#(0 వల0 గ�ంజx�[ వ�%! రT. 9
ఓరT ఒ'K� �� 'K�2a  వత! )SE 4AసుJ త0m మంW #(0 R, ం◌్�� ఆ�2 4�4[ Fాట9 మత! దుG
ఓరT ఊ'ో! ్తరT. 10 PQసు ఓ�20 ఊ'K: ఇంజ[ ~రT 3Sయ�త 4�4[నమట&నుంX
4�ంత 3Sయ�)ి వం◌్�ాట9 ఇంజx�[ 4[�%! . 11 అ)SE )ీpను 3Sత�రT పడవ త�2k
వల0 ఒ'K� ం4A గ�ంజx! . #(ంట& నూట PQబయ� మ:డ� 3SదG  4�4[క< మ�(! . ఇY�Z
4�4oక< మత! §న� వల ఈం�2 #(య�లO; . 12 PQసు ఓ�20 ఊ'K: వం◌్�ాట9, #ో '(



@నుట� ఇంజx�[ 4[� ! . )ిసూరTE ఓ00 3Sబ� ఇంజ �[ �ెN)ి మతEన� 0మV బc��
ఇంW తలప�(ం4A ఓరమట& బc��ం4A గ:డ దయ�ర�మ�#LలO; . 13 అ)SE PQసు Fా)ి
ఆ�2 b)ి ఓ�24A ఇ� ! . ఆల�4[ 4�4[0 గ:డ స#L�2 ఇ� ! . 14 PQసు +ామ�ెనుంX
�(]త Rాయ ఓ0 )ిసూ��Eం4A ఈల� మ:'ో వ సుట�l  ఓ00 ఓ�24A �%3ి+q! . 15 ఓరT
#ో '( @త!  Rాయ, PQసు )ీpy 3Sత�రT0 ఊ'K: U�(0y మ�2k అత!  )ీpను,
ఈ�2కన� ఎక<Fా 0మV �(0y 3zmస}�� ఇంజx�[ తలR,! . #(04A ఓండ�: య:
3Sబ�Fా, నన� }0y 3zmస�(y ఇంW }క< �ెల<సు ఇంజx�[ 4[� ! . #(04A ఓండ�:
�( ���[k 3ిల�; 0 H|మ� ఇంజx�[ 4[� ! . 16 ��ం'ో వ +ా�2 PQసు ఓ00 ఉ'K:
U�(0y మ�2k అత!  )ీpను, 0మV �(0y 3zmస}�� ఇంజx�[ తలR,! ్త. #(04A
ఓండ�: య: 3Sబ�Fా నన� }0y 3zmస�(y ఇంజx�[ }క< �ెల<సు ఇంజx�[ 4[� ! .
#(04A ఓండ�: �( ���[kం4A 4ాపల మం#( ఇంజx�[ 4[� ! . 17 మ:'ో వ సుట�l  PQసు
ఓ00 ఊ'K: UFా0y మ�2k అత!  )ీpను, 0మV �(0y 3zmస}�� ఇంజx�[
తలR,! ్త. �(0y 3zmస}�� ఇంW PQసు మ:'ో వ సుట�l  ఓ00 తలప4ా'ె
3Sత�రT )zన బ8దప�2)ి: 3Sబ�Fా, }క< అ0� �ెల<సు. నన� }0y 3zmస�(y
ఇంజx�[ గ:డ }క< �ెల<సు ఇంజx�[ 4[� ! . #(04A PQసు: �( ���[k0 H|మ� ఇంజx�[
4[� ! . 18 0మV వయసుFాండ�గ మత! )SE }క< 0HIV గ�'( 4[�2J నడ�� పట&l s
Fాట9 }క< ఇసl � మత!  జo�ా న'K)ి ఉ'ో� �[ వ@! y. ��0 0మV మ�4ాEలదన)SE }
కయ�4A0 ఆN@! y. అ)SE F��[Fాండ� } నడ�� పట&l s � XZ, }క< ఇసl మU]
+q ట9ం4A }0y b+, య��  ఇంజx�[ 0జంగ }క< 4[చZ�(y ఇంజx�[ 4[� ! . 19 ఓండ�
బcల
ంట9 +ామ అ�2)ి #ేమట90 ��పi త�ం�2�  ఇందం#(0 �%3ిస�(ం4A ఈల� 4[� ! .
PQసు ఈల� 4[త!  Rాయ ఓ00 ఊ'K: �(�%ట& వం◌్�ా ఇంజx�[ 4[� ! . 20 ��0 3Sత�రT
3S�24[ ఊ'K: PQసుం4A 3zమగ మంద��ండ�, #ో '( @ందన)SE PQసు0 ��mV0
��య�: 3Sబ�Fా బc�� }0y ఒప�2)ి� !  ఇంW తలRq! ్తండత!  )ిసూండ� 3S�24[



FాదనదుG  ఊ'ొ! ్త. 21 ఆల� ఓ00 ఊ'ో �[ 3Sత�రT PQసు�(4[ ఊ'¦: 3Sబ�Fా ఈ00
గ�రTంX 0మV బ8త 4[చZ}y ఇంజx�[ తలR,! ్త. 22 #(04A PQసు: నన� �2రT'K�
Fా#(0 జoప` ఈండ� బ#L4A మందFాలO ఇంW నన� ఇసl పరT! క< #(0 3Sయ�)ి }క<
బ8�2. 0మV �(�%ట& వం◌్�ా ఇంజx�[ 4[� ! . 23 �ాబట9l  ఈ )ిసూండ� 'ొ N;  అ���
ఇంW )ిసూరTE ఓరమట& ఒ��ం4��� @�2య�క<టgl రT ��0 ఓండ� 'ొ N;  అ0� ఇంW
PQసు 4[ల; క<ం'( నన� Fా#(0#(4ా ఈండ� మందFాNంW నన� ఇసl పరత�క<
#(03Sయ�)ి }క< బ8�2 ఇంW 4[� ! . 24 ఈ )ిసూండ� �ట9 గ�రTంX +ాYెZ� ఈ)ి
�ట90 �ా+,! ్త. ఓండ� 4[త!  +ాYెZ� 0జ� ఇంW మమV ప`0� m�(�. 25

PQసు త�ంగ! F��[ పనుంగ� ఇం4ా #�బr m�(. Fాట90 ఒ����#(0 �ాసFాNత�క<
బrY�E ప`స! 4ాక< అయ��(. ఆ ప`స! 4ా4A0 Fాట�(ం4A ఈ బ:m గ:డ ఆల

ఇంజx�[ అనుక<నుంజ�(y. ఆHIy


